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Mitsubishi Electric تطلق منصة مفتوحة جديدة ألتمتة المصانع 
 تعمل على إنشاء سالسل قيم جديدة من خالل ربط األشخاص والعمليات واألشياء

 

( اليوم عن منصتها المفتوحة الجديدة ألتمتة ٣٠٥٦)طوكيو:   CorporationMitsubishi Electricأعلنت شركة  – ٧٨٠٢مارس  ٦طوكيو، 

أنظمة المصانع القائمة على شبكة الحوسبة الحديثة. تعمل المنصة على تسهيل عملية الترابط بين مناطق اإلنتاج في المصانع وسالسل القيمة عبر 

 نيع الذكي وتحليلها واالستفادة منها بشكل سريع.، لتمكين عمليات تجميع بيانات تقنية التص(IoTإنترنت األشياء )

 

 

 

فاصيل الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى النص اإلنجليزي األصلي للحصول على التإن هذا النص ترجمة للنص اإلنجليزي 

 و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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 الميزات الرئيسية

 تطوير التطبيقات وربط أجهزة اإلنتاج (1

نات يمكن للوكالء تنزيل بيئة تطوير مجانية إلنشاء تطبيقات تصنيع لتشغيلها على المنصة، وتتضمن ربط المنصة بالشبكات الصناعية لجمع البيا

 الفتتاح متجر تطبيقات على اإلنترنت. Mitsubishi Electricمن أجهزة ومعدات اإلنتاج مختلفة. كما تخطط 

 التصنيعبنية نموذج بيانات بسيطة لمواقع  (2

اإلدارية* الخاص بمفهوم "الثورة  shellيمكن للمستخدمين تصميم نماذج بيانات لألجهزة وإدارتها والوصول إليها استناًدا على نظام برمجة 

 الصناعية الرابعة" بدون خبرة معرفية في مواضيع مثل البرمجة. كما يمكن أيًضا تحديد البيانات بفاعلية وتحليلها.

 لمعلومات حول التصميم والتشغيل والصيانة الخاصة بجميع األجهزة الموجودة بالمصانع.* نظام لتخزين ا

 

 متعددة ITاالتصال بخدمات سحابية وأنظمة  (3

 يمكن استخدام المنصة المتصلة بالخدمة السحابية لربط مواقع التصنيع بخدمات تحسين التصنيع المدعومة من الخدمة السحابية الخاصة 

 ل على سالسل اإلمداد وإدارة عدة مصانع حول العالم وبعض االستخدامات األخرى. ؛ للحصوITبوكالء 

 

وجهات أخرى، مع التركيز  ITتطوير المنصة نفسها والتطبيقات الخاصة بالمنصة من خالل التعاون مع شركات  Mitsubishi Electricستواصل 

 الذكاء االصطناعي. على االتصال بأجهزة ومعدات أكثر وتشديد معايير األمان وتضمين

 

 من أجل أتمتة المصانع. Mitsubishi Electricفي  e-F@ctoryوسيتم دمج المنصة مع الحلول القائمة على األنظمة البيئية لمفهوم 

 

 
 

 معلومات عامة

لجمع  IoTنية يسعى المصنعون بشكل متزايد، في األسواق العالمية ذات القدرات التنافسية العالية، لتحسين عمليات التصنيع الكاملة لديهم باستخدام تق

تتطلب جمع تلك من البداية مهمة ضخمة  IoTالبيانات من كل األجهزة الموجودة بالمصانع للفحص البصري والتحليل. ومع ذلك، يعد تطوير أنظمة 

 البيانات ونمذجتها من مجموعة واسعة من معدات اإلنتاج، بما في ذلك المعدات الحالية، وذلك ألغراض تحليلية.

 

 

 



 

3/3 

 F@ctory-eحول مفهوم 

في  e-F@ctoryعلى تطوير تقنيات ومنتجات متقدمة لتقنية أتمتة المصانع المتنامية بشكل سريع. كما يعمل مفهوم  Mitsubishi Electricتعمل 

بإنشاء حلول  Mitsubishi Electricالشركة الخاص باألتمتة المدمجة على خفض تكاليف تطوير المنتجات وإنتاجها وصيانتها. تقوم 

e-F@ctory  كاملة بالتعاون مع أعضاء تحالفe-F@ctoryشركات متخصصة في التقنيات الخاصة بتكامل األنظمة والبرامج واألجهزة. م، وه 

 
 

 .Mitsubishi Electric Corporationعالمة تجارية لشركة  e-F@ctoryتعد 

EtherNet/IP  هي عالمة تجارية لشركةODVA. 

PROFINET  هي عالمة تجارية لشركة..PROFIBUS Nutzerorganisation e.V 

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكيو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 
فضاء نمية الرائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاالت وت

وح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبني ر

ة إلثراء المجتمع لتكون شركة صديقة للبيئ Mitsubishi Electricالشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 
 ٦٣مليار دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في  ٦٣٣٣مليار ين ) ٩٦٠٩٣٦بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة مبيعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:٦٥٣٣مارس 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٦٥٣٣مارس  ٦٣عر الصرف معطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في ين للدوالر األمريكي، س ٣٣٦*بسعر صرف 

 


